ník
- Urnová schránka v kolumbáriu
- Urnový hrob (1m2)l

(2m\a

- Jednohrob
- Dvojhrob

(4m2)l

240'- Kč/rok
4'- Kč/ rok nájem hrobového místa
42'- Kď rok služby s nájmem spojené
8,- Kč/rok nájem hrobového místa
62'- Kďrok sluŽby s nájmem spojené
16,-

Kilrok

nájem hrobového místa

124,- Kč/rok služby s nájmem spojené

Ceník za užívánísportovní halv:
uživáni 300r Kč /hodinu _ jednorázové akce a doba užívánído 2 měsíců,
- dlouhodobé užívání250,' Kč/hodinu _ dohodnutá
doba užíván i vice než2 měsíce'
- krátkodobé

F'axování:
- Podání na pevnou telefonní linku v rámci ČR
1. stránka

2. a dalši stránka

30'-

Kč

lI,- Kč

- Podání to sítě GSM (mobilní telefony) v rámci

l. stránka

_

Kč
I7'- Kč

ČR

35'-

2' a dalši stránka
Podání do ciziny se bude řídit platným ceníkem Česképošty.

E-mail:
- Podání:

1. stránka

2. a dalši stránka

Kopírování:
Jednostranně formát
oboustranně formát
- Jednostranně formát
- oboustranně formát
- Jednostranné formát
- oboustranné formát
_

_

30'-

Kč

1I'- Kč

černobílé3,00 Kč
černobílé5,00 Kč
5,00 Kč
'{3 černobílé

,{4
.{4
.{3

.{4
,{4

černobílé10,00 Kč

barevné 23,00 Kč
barevné 44,00 Kč

Prodei dřeva:
- smrkové dřevo

listnaý strom
- samoýroba
-

KilI pr.

m
650'- Kč/I pr. m
40,- KilI pr. m
550,-

Inzerce v městském zpravodaii Větrník:
Plošná inzerce:
- Yz strany A4( l82xl23mm)
800'- Y+ strany A4 (87 x123mm)
450,- l/8 strany

A 4 ( 87x63 mm)

Řádková inzerce
do 160 znaků
160

-320

znaktt

nad320 znaků

Kě
Kč
250f Kě
s0'-

Kč

l00'- Kč
I50,-

Kč

Ostatní:
- Telekontaktní péče
- Pohlednice
_ Publikace Větřní
- Psí zrámka

s0'- Kě /1 měsíc
3'- Kč /1 ks

30'-Kč/1ks

I5,-Kč/l ks

Uvedené ceny jsou konečnéa jsou vyěísleny věetně případných DPH'

Schváleno na 5. schůzi Rady města Větřní, konané dne22.2.2017 - usnesení č.53l20l7.
Tento schválený ceník úhrad rušívšechny předešlé Cenífu ekonomických činnostíobce Větřní.

tu?

Bc. RadomYí" Sára
Tajemník MěÚ

ruĚsrsrď ÚŘEo
vĚrňní

Na ŽoríNĚ tgt
382 11 vĚrŘruí (3)

i

